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Дата на разясненията от УО: 19.04.2022г. 

1.  12.04.2022 г. Здравейте, 

 

В случай че по проекта са предвидени 2 или повече населени места на 

изпълнение необходимо ли е да бъдат прилагани отделно 2 или повече 

броят Приложение „Заявени активи съобразно Списъка на допустимите 

категории активи“– попълнен по образец във формат Excel (Приложение 

18.2) за съответното населено място, така че да е видно даден актив за кое 

място на изпълнение на проекта се отнася или се прилага 1 бр. Приложение 

„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“– 

попълнен по образец във формат Excel (Приложение 18.2), а в т.6 

„Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното 

предложение“ от Формуляра за кандидатстване се посочва за всеки актив, 

посочен в Приложение по образец 18.2 за кое място на изпълнение на 

Проекта е предвидено? 

 

С уважение, 

В случай че по проекта са предвидени две или повече населени 

места за изпълнение не е необходимо да бъдат прилагани отделно 

два или повече броя Приложение „Заявени активи съобразно 

Списъка на допустимите категории активи“– попълнен по образец 

във формат Excel (Приложение 18.2) за съответното населено 

място. В тези случай в т. 1 „Основни данни“, поле 

„Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ във 

Формуляра за кандидатстване кандидатът въвежда последователно 

местата за изпълнение, след което в раздел 4 „Бюджет“ от 

Формуляра за кандидатстване добавя толкова нови бюджетни 

редове на ниво 3, колкото са необходими – 1.1, 1.2, 1.3 и т.н., 

съответстващи на въведените места за изпълнение.  

Съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по 

процедурата стойността на активите посочена от бюджетен ред 1 

следва да съответства на общата стойност на всички активи, 

посочени в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка 

на допустимите категории активи“. В тази връзка, общата сума на 

разходите за активи по всички бюджетни редове от ниво 3 (1.1, 1.2, 

1.3 и т.н.) към бюджетен ред 1 следва да съответства на сумата от 

клетка „Общо (лв. без ДДС):“ от Приложение 18.2 „Заявени активи 

съобразно Списъка на допустимите категории активи“. 

2.  13.04.2022 г. Уважаеми дами и господа,   

 

Уведомявам Ви, че приложение 18.2 не изпълнява предвидената 

фунционалност за  

 

УО на ОПИК потвърждава констатираната неточност във 

функционирането на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно 

Списъка на допустимите категории активи“.  

В тази връзка, кандидатите следва да залагат единствено разходите 

за придобиване на „Котли на биомаса с мощност от 201 до 500 kW“ 

на отделен бюджетен ред към бюджетен ред 1 „Разходи за 

придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, 
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Котли_на_биомаса/Котли_на_биомаса_/201÷500 kw - въвеждането на 

стойността на правилна стойност за техническият параметър (колона "9") 

не се обработва по нужният начин.   

 

Добре би било също да се уточни какво следва да се въвежда в колона "9" 

за топлоизолационните системи - "1" или нужното количество?  

 

С уважение 

СМР,  представляващи дълготрайни активи, включени в 

Списъка на допустимите категории активи (Приложение 

18.1)“ на т.4 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, като 

посочват мощността и броя на заявения актив : например, 

„Котел на биомаса с мощност 500 kW, 1 бр.“. 

При изчислението на цената на избрания актив, кандидатите трябва 

да ползват зададената цена от 150 лв./kW, като е допустимо 

получената обща стойност да бъде завишена с до 15%. В 

горепосочения пример цената на  „Котел на биомаса с мощност 500 

kW, 1 бр.“ възлиза на 75 000 лв., като по преценка на кандидата 

може да бъде завишена до 86 250 лв. Прилагаме скрийншот с 

попълнен бюджет съгласно горепосочените разяснения: 

 

Обръщаме внимание, че с изключение на актива „Котли на 

биомаса с мощност от 201 до 500 kW“, всички останали разходи 

за активи трябва да са заложени от кандидата в Приложение 

18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на допустимите 

категории активи“ и тяхната обща стойност трябва да съвпада с 

бюджетен/ни ред/ове „Сумарна стойност на разходите за 

придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, 

представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1)“, т. 4 „Бюджет“ 

от Формуляра за кандидатстване. 
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По отношение на запитването относно колона 9 

„Стойност/размер/величина от  съответния диапазон (напр., kW, 

m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) (от кол. 3)“ на Приложение 18.2 

„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории 

активи“ при заявяване на разходи по т.22 „ЕНЕРГИЙНО-

ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ“ 

кандидатите следва да заложат стойността на желаните квадратни 

метри (m2 ). 

3.  13.04.2022 г. Здравейте! 

 

Във връзка с посатените по долу въпроси, молим да представите навреме 

възможната полезна информация. Предварително благодарим! 

 

Въпрос 1: 

Нуждаем се от термопомпа, която по предварителна оферта от доставчик е 

28,6 kW максимална отдавана охлаждаща мощност и с малко по-ниска 

отоплителна мощност, като по наши изчисления всяко предложение, което 

отговаря на критериите за ефективност и има отдавана охладителна 

мощност между 25 и 32 kW e подходящо. Възможно е до момента за 

конкретен подбор да е възможно да получим друго по-изгодно 

предложение за оборудване отговаря на тези изисквания. 

 

В тази връзка молим да разясните: 

- коя мощност (консумирана или отдавана - отоплителна или охладителна) 

се записва в колона 8 (при съобразяване на диапазона в колона 3)? 

- Как се администрират евентуалните разлики (и доколко са допустими) 

между отразеното в колона 8 и доставеното в последствие оборудване, 

имайки предвид, че изборът на изпълнител (и конкретно оборудване) 

предстои? 

 

Въпрос 2: 

Въпрос 1: 

В описаната в запитването хипотеза за заявяване на актив по т 6. 

ТЕРМОПОМПИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, ВКЛ. ЗА 

ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ от Списък на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1) при попълването 

на Колона 9 „Стойност/размер/величина от  съответния диапазон  

(напр., kW, m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.)  (от кол. 3)“ на 

Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“ трябва да се посочи съответната 

мярка от диапазона за  „топлинна мощност“. 

Заложените технически параметри на актива в Приложение 18.2 

„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории 

активи“ представляват минимални изисквания, като е допустимо 

придобиването на оборудване с по-добри показатели по време на 

изпълнението на административните договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Следва да имате предвид, че УО 

на ОПИК ще извършва документална проверка, както и проверки 

на място, включително и относно обстоятелствата дали 

съответният актив е доставен, инсталиран, тестван, пуснат е в 

експлоатация, използва се за пълното и точно изпълнение на 

проекта (подобряване на енергийната ефективност на 

предприятието) и отговаря на техническите спецификации. 

 Въпрос 2: 
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Имаме стар котел на течно гориво, който трябва да бъде подменен. От 

стратегически съображения желаем новият да притежава комбинирана 

горелка (природен газ + течно гориво). Такъв вариант не виждаме в 

публикуваните материали. 

 

В тази връзка молим да разясните:  

- когато се заявява покупката на нов котел, се предполага, че той включва 

и съответната горелка (т.е. не се включва допълнително отделна горелка)? 

- ако максималните допустими разходи покриват закупуване на котел, 

оборудван с комбинирана горелка (или пък евентуалният недостиг го 

финансираме изцяло със собствени средства), допустимо ли е да заложим 

котел с горелка на единият вид гориво, а след това да поставим изискване 

към потенциалните доставчици котелът да бъде оборудван с комбинирана 

горелка (включваща и другият вид гориво)? Допустимо и нужно ли е в този 

да заявим и обосновем допълнителна точка за измерване на разхода 

допълнителния енергиен източник? 

Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено активи, 

които са сред посочените такива в Списъка на допустимите 

категории активи (Приложение 18.1), като за целта трябва да ги 

включат в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“.  

По настоящата процедура не могат да се придобиват активи, които 

не са посочени в Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) или активи, които не отговарят на заложените 

минимални технически критерии.  

Бенефициентите могат да залагат допълнителни минимални 

технически критерии при осъществяването на процедурите за 

избор на изпълнител, в случай че те не противоречат на 

минималните технически критерии, заложени в Списъка.  
Бенефициентите не могат да включват в документацията 

информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до 

облагодетелстването или елиминирането на определени лица или 

продукти. В случаите когато предвид спецификата на предмета е 

обективно невъзможно да се спазят тези условия, след посочването 

им задължително се добавят думите "или еквивалентно". 

4.  13.04.2022 г. Въпрос:  

По настоящата покана как се процедира, когато за въвеждане на избраната 

инвестиция /от Списъка с активи/ се налага проектиране и разрешение за 

строеж, различни разрешителни и др. - например термопомпа "вода-вода", 

котел, топлоизолация на сгради и пр., за които са необходими 

изграждането на допълнителни инсталации. Питането ми е свързано не 

толкова с придружаващите разходи, а с времето за тяхната подготовка,  

проектиране, одобрение, провеждане на процедури по ПМС 160, 

сключване на договори, доставка и монтаж. 

Отговорност и ангажимент на бенефициентите е да изпълнят 

дейностите по проекта в срок. Продължителността на изпълнение 

на всеки проект не следва да надвишава 10 /десет/ месеца, считано 

от датата на влизане в сила на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Следва да имате предвид, че съгласно Условията за изпълнение по 

настоящата процедура бенефициентите са длъжни да извършват 

избор на изпълнител чрез публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и 

ПМС 160/01.07.2016 г., единствено в случаите, когато прогнозната 

стойност на поръчката с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. 

съфинансирането от страна на бенефициент, без  данък върху 

добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. без ДДС. 
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В случай че кандидат реши да пристъпи към изпълнение на 

дейностите по проекта, свързани с изпълнение на СМР, след 

подаване на проектното предложение и преди сключване на 

административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване 

на такъв), следва да бъдат представени актуални цветни снимки 

(общ и близък план) на сградата и помещението/ята, където е 

предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата 

на заснемането. Снимките трябва да бъдат изпратени чрез модул 

„Комуникация с УО“ в ИСУН 2020. 

Такива снимки следва да има представени за всеки отделен вид 

СМР (в случай на повече от едно). Следва да е налице и описание 

на местоположението на обекта, където ще бъдат извършени СМР. 

Датата на снимките трябва  да е след датата на подаване на 

проектното предложение. 

5.  13.04.2022 г. Здравейте, 

Предвиждаме да кандидатстваме за термопомпи, и инсталация за тяхното 

алтернативно захранване с електроенергия от мрежата и от фотоволтаик. 

В Списъка (Приложение 18.1) са включени "6. ТЕРМОПОМПИ ЗА 

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, ВКЛ. ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА 

БИТОВИ НУЖДИ" без да е определено каква електроенергия се използва 

за тяхното захранване. 

В този случай материалите и самия монтаж на инсталацията за 

електрозахранване (включително от фотоволтаик) се явяват 

..."допълнителни разходи за спомагателни материали за окомплектовка на 

инвестицията като работеща система и/или монтаж...". 

Съгласно текста от Приложение 18.1: 

... 

В случай че за въвеждането в експлоатация на активите от Списъка са 

необходими допълнителни разходи за спомагателни материали за 

окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж, то 

същите са допустими за финансиране, като те са предвидени в общата 

стойност на съответните активи, детайлно описани в Приложение 18.2 

Условията за кандидатстване и приложенията към тях не съдържат 

специфично описание на допълнителните разходи за спомагателни 

материали за окомплектовка на инвестицията като работеща 

система и/или монтаж.  

Следва да имате предвид, че посочените допълнителните разходи 

спомагателни материали за окомплектовка на инвестицията като 

работеща система и/или монтаж следва да са пряко свързани със 

съответния актив до минимално необходимото ниво за 

въвеждането на съответните активи в експлоатация. 

Изграждането на фотоволтаичен генератор е независимо 

съоръжение, което не е включено в Списъка на допустимите 

категории активи и не е обект на настоящата процедура, при което 

разходите за материали и монтаж за него са недопустими. 

За активите от група „6. Термопомпи за отопление и охлаждане, 

вкл. за загряване на вода за битови нужди“, както и за всички други 

видове активи от Приложение 18.1 е прието, че предприятията са 

работещи и са с изградена електрозахранваща мрежа с 
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„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“, и 

в тази връзка  не следва да се посочват отделно. 

... 

В тази връзка имам следните въпроси: 

1. Допустими ли са разходите за материали и монтаж на такава описана 

система за отопление и охлаждане с термопомпи с описаното алтернативно 

захранване, чрез което ефективността се повишава значително? 

2. Имайки предвид цените на инсталационните материали и автоматика за 

постигане на алтернативност в захранването, съществуват ли някакви 

ограничения за ..."необходимите допълнителни разходи за спомагателни 

материали за окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или 

монтаж..." 

 

Предварително благодаря за отговора! 

необходимия капацитет. Начинът на осигуряване на 

електрическата енергия е решение на бенефициента и не е обект на 

настоящата процедура. 

Също така, трябва да се има предвид, че допустимите разходи по 

настоящата процедура трябва да са пряко свързани и необходими 

за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро 

финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност 

на вложените средства. 

Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат 

становище относно качеството и допустимостта на заявените за 

подкрепа по проектното предложение разходи. 

 

6.  13.04.2022 г. 1. Как трябва да се посочи кой е стопанският обект и как респективно 

трябва да се докаже кой е стопанският обект, който получава помощта и 

как ще се докаже изискването дълготрайните активи, придобити със 

средства по проекта да бъдат използвани единствено в него (стр. 20 от 

Условията за кандидатстване)? По какъв начин се удостоверява 

предназначението на сградата, предвидена за СМР  със средства по 

проекта? 

 

2. Как се доказва наемът на сградата, в която ще се осъществява СМР със 

средства по проекта? 

1. По настоящата процедура на етап кандидатстване в т.1 „Основни 

данни“ от Формуляра за кандидатстване се посочва единствено 

населено място, където ще се изпълнява проектът. 

В рамките на изпълнението и отчитането на проектните 

предложения, подкрепени по настоящата процедура, мястото на 

изпълнение на проекта, съответно стопанския обект, в рамките на 

който се използват активите, придобити със средства по проекта се 

проверяват от УО на ОПИК както чрез извършването на проверка 

на място, така и чрез документални проверки. Също така, активите, 

придобити със средства по проекта, следва да бъдат включени към 

другите активи на предприятието, както и да останат свързани с 

проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три 

години от окончателното плащане. 

Предназначение на сградите се определя съгласно Наредба № 1  от 

30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

2. За да бъдат допустими разходите за СМР на сгради, които не са 

собственост на предприятието-кандидат/бенефициента, на етап 

изпълнение следва да се представи договор за наем/ползване, 
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покриващ продължителността на изпълнението на проекта, както и 

периода на устойчивост на инвестицията (минимум три години от 

окончателното плащане по проекта).  

7.  13.04.2022 г. Как се описва стопанският обект, където ще бъде инвестицията, ако в едно 

населено място има повече от един такъв? 

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по въпрос 

№1и въпрос №6. 

8.  13.04.2022 г. Здравейте, 

 Като недопустими кандидати сте описали в Условията за кандидатстване, 

следното:  

- Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност в 

областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16 

„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, 

без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от 

КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, 

изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на 

пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с 

изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени 

от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). 

Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 

„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с 

изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.  

Фирмата ми осъществява дейност с код 16.29 - произвеждаме интериорни 

врати. Допустими кандидати ли сме по процедурата, предвид кода ни на 

икономическа дейност? 

 

Предварително благодаря! 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, 

подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат 

да получават предприятия, извършващи основната си 

икономическа дейност в областта на производството на дърва за 

горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и 

производството на пелети (които са част от код С16.29) с 

изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, 

получени от индустриалната преработка на дървесина (също част 

от код С16.29). Предприятията, които произвеждат други изделия, 

(които са част от код С16.29 и не са сред изрично посочените като 

недопустими), са допустими кандидати  при спазване на всички 

останали приложими критерии и изисквания по настоящата 

процедура. Тези кандидати следва да опишат в т. 6 „Допълнителна 

информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от 

Формуляра за кандидатстване или да приложат към него 

разяснения в свободен текст относно основната производствена 

дейност на кандидата, както и финалните продукти, които се 

произвеждат от тази дейност, подписано на хартиен носител от 

лице официален представляващ на кандидата и вписан в Търговски 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ и прикачено в ИСУН2020 или 

подписано с КЕП от лице официален представляващ на кандидата 

и вписан в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ и прикачено 

в ИСУН2020. 

Следва да имате предвид, че по всяко време, Управляващият орган 

може да извърши документална проверка на декларираните от 
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кандидатите данни и/или да изиска допълнителна информация или 

разяснения от тях. 

9.  13.04.2022 г. Допустимо ли е за подпомагане закупуването на конвектор/и като 

спомагателно оборудване (на практика представляващо вътрешно тяло за 

термопомпена система), присъщо и необходимо за окомплектоване към 

термопома? На практика инсталирането на термопомпа без закупуването 

на конвектор/и не позволява функционирането на термопомпата по 

нейното предназначение. Ако е допустимо, каква референтна цена за 1 бр. 

Конвектор се прилага или се счита за допълнителни разходи за 

спомагателни материали за окомплектовка на инвестицията като работеща 

система? 

Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено активи, 

които са сред посочените такива в Списъка на допустимите 

категории активи (Приложение 18.1), като за целта трябва да ги 

включат в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“. В Приложение 18.2„Заявени 

активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“. По 

настоящата процедура не могат да се придобиват активи, които не 

са посочени в Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) или активи, които не отговарят на заложените 

минимални технически критерии. 

Условията за кандидатстване и приложенията към тях не съдържат 

специфично описание на допълнителните разходи за спомагателни 

материали за окомплектовка на инвестицията като работеща 

система и/или монтаж.  

Следва да имате предвид, че посочените допълнителни разходи за 

спомагателни материали за окомплектовка на инвестицията като 

работеща система и/или монтаж следва да са необходими за 

въвеждането на съответните активи в експлоатация, а не самите те 

да представляват отделен дълготраен актив.Горепосочените 

разходи са калкулирани в заложените цени на допустимите активи 

в Приложение 18.2. 

Също така, допустимите разходи по настоящата процедура трябва 

да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на 

принципите за добро финансово управление – икономичност, 

ефикасност и ефективност на вложените средства. 

Допустими по настоящата процедура са единствено генератори на 

топлина/студ до ниво връзка с вътрешна разпределителна мрежа. 

Изграждането на вътрешни  отоплителни/охладителни инсталации,   

включващи разпределителна тръбна мрежа, 
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отоплителни/охладителни тела и съпътстваща арматура изискват 

разработването на инвестиционен проект, което не е обект на 

настоящата процедура и не е единична мярка. 

10.  13.04.2022 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, 

моля за отговор на следните въпроси: 

 

I. Въпроси по отношение на Приложение № 18.1. Списък на допустимите 

категории активи: 

 

1. Моля да поясните по какъв начин следва да се тълкуват критериите, 

изложени в Списъка с активи, които не са с ясно упоменати граници, 

например:  

 

По т. 16. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух: 

 

Критерии:  

• Компресори за сгъстен въздух 2 ÷75 kW 

 

Въпрос:  

Включва ли изложеният диапазон 2 и 75 kWпредвид че не е написано 

“включително”? 

 

Критерии:  

•  Бутални компресори  

- до 10 bar ≤ 10.3 kW/m3/min 

- 11÷15 bar≤ 13.0 kW/m3/min 

 

Въпроси: 

I.1 Посоченият диапазон „Компресори за сгъстен въздух 2 ÷75 kW“ 

означава включително долната и горната определени граници – 

2kW и 75 kW 75 kW“. 

По отношение на буталните компресори изискването за горна 

граница на специфична консумация ≤ 10.3 kW/m3/min е 

приложимо относно компресори с до 10,99 bar работно налягане..  

Вторият диапазон 11÷15 bar включва и бутални компресори с точно 

11 bar и точно 15 bar работно налягане. 

Аналогично е прилагането на минималните технически критерии и 

по отношение на ротационните компресори.   

I.2 Всички посочени стойности за обобщени коефициенти на 

топлопреминаване следва да бъдат не по-големи от посочените в 

таблицата стойности. В конкретния случай следва да се чете по-

малко или равно (≤) 1.7 W/m2.K. 

Следва да имате предвид, че УО на ОПИК ще извършва 

документална проверка, както и проверки на място, включително и 

относно обстоятелствата дали съответният актив е доставен, 

инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, както и дали отговаря 

на определените за него техническите критерии. 

 

II Водеща за определянето на начина на избор на изпълнител 

(събиране на две оферти или избор с публична покана по реда на 

ПМС 160/2016 г.) е прогнозната стойност. Ако обявената прогнозна 

стойност е в размер на 273 800 лв (както е посочено в примера) 

бенефициентът следва да събере две съпоставими оферти. 
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Първият диапазон включва ли бутални компресори 10 bar , предвид 

обстоятелството , че не е вписано “включително”? 

В кой диапазон попадат компресори 10,5 bar? 

Вторият диапазон 11÷15 bar включва ли 11 bar и 15 bar предвид 

обстоятелството, че не е вписано “включително” 

 

Аналогичен е въпросът по отношение на ротационни компресори и 

изложените диапазони: до 7,5 bar - не е ясно, дали включва 7.5 bar или не; 

7.6-10 bar - не е ясно включва ли 10 bar или не; 11-15 bar - не е ясно включва 

ли 15 bar или не, както също и не е ясно допустим ли е ротационен 

компресор в диапазона 10-11 bar и къде следва да бъде отнесен той с оглед 

съблюдаване на критериите за kW/m3/min? 

 

2. По отношение на т. 22 Енергийно-ефективни изолационни системи в 

сгради, таблица 2  с изискване за Обобщен коефициент на 

топлопреминаване - моля да поясните, дали изложените коефициенти 

следва да бъдат фиксирани или не по-малки от или не по-големи от 

изложените референтни стойности, т.е. Обобщеният коефициент на 

топлопреминаване по отношение на т. 3 Външни прозорци, остъклени 

врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с 

рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост следва да е =1.7 W/m2K, да 

е < или = 1.7 W/m2K , да е > или = 1.7 W/m2K или да е > 1.7 W/m2K? 

 

II. Въпроси във връзка с последващо изпълнение на проекти по 

процедурата: 

 

Предвид следните обстоятелства: 

- наличие на референтни цени по процедурата и допустим процент 

завишаване на референтните цени на етап кандидатстване с 15% 

- наличие на изискване за събиране на 2 съпоставими оферти при 

предвидена стойност за процедура за избор на изпълнител, в т.ч. 

съфинансиране от страна на бенефициента, без ДДС, по-ниска от 273 812 

лв. 
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и 

- наличие на изискване за провеждане на процедура за избор на изпълнител 

с публична покана при предвидена стойност за процедура за избор на 

изпълнител, в т.ч. съфинансиране от страна на бенефициента, без ДДС, 

равна или по-висока  от 273 812 лв. 

моля да отговорите на следните въпроси: 

 

Пример: Кандидат по процедурата планира мярка, допустима за 

финансиране съгласно Списъка на допустими категории активи и 

остойностена съгласно правилата по процедурата с 15% завишаване на 

референтната стойност, формираща бюджет от 273 800 лв. Изложеното 

предполага събиране на 2 съпоставими оферти в процеса на изпълнение на 

проекта на база правилата, изложени в Условията за изпълнение на 

проекти по процедурата. 

 

Какво се случва, ако на етапа на изпълнение на проекта кандидатът получи 

2 оферти, които надвишават прогнозната стойност на инвестицията от 273 

800 лв.?  Допустимо ли е Кандидатът (вече Бенефициент) да класира тези 

оферти, макар и надвишаващи прогнозната стойност съгласно бюджета на 

проекта,  на база най-ниска предложена цена и да възложи изпълнението 

на класирания на тази база на първо място кандидат, покривайки за своя 

сметка разликата от максималната прогнозна стойност съгласно бюджета 

на проекта?  

 

В случай, че събраните оферти са с ценови предложения съответно с 10 000 

лв. и с 20 000 лв.  по-високи от прогнозната стойност - води ли това до 

необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител с 

публична покана? 

 

С уважение, 
11.  13.04.2022 г. Добър ден, Т. 24. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА 

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО от Списъка на допустимите категории 

активи (Приложение 18.1)  не включва разходи за консултантски 
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Във връзка с процедура  BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП 

чрез подобряване на енергийната ефективност“ имаме следния въпрос 

относно разходите: 

Възможно ли е да бъде заложен разход за автоматизирани системи за 

мониторинг на енергопотреблението от Списъка на допустимите 

категории активи  /Приложение 18.1/ без да се залагат разходи и да се 

извършват услуги свързани с въвеждане и сертифициране на системи за 

енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

 

 С уважение, 

услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 

мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

Допустимо е по проектното предложение да се заложат разходи по 

т.24 от Списъка без да се включват разходи за консултантски 

услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 

мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

12.  13.04.2022 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, 

моля за отговор на следните въпроси: 

 

I. Въпроси във връзка с изпълнение на СМР 

 

1. При планиране на дейности, свързани с изпълнение на СМР на сгради, 

които не са собственост на предприятието-кандидат, на кой етап е 

необходимо Кандидатът да представи договор за наем, покриващ 

продължителността на изпълнението на проекта и периода на устойчивост 

на инвестицията?  

 

2. В случай че в процеса на изпълнение на проекта или в периода от 

подаване на проектното предложение до получаване на покана за 

предоставяне на документи за сключване на АДБФП настъпят промени, 

свързани с преместване на мястото на изпълнение на дейността - 

допустима ли е реализацията на планираните СМР дейности в рамките на 

новата база, ползвана от кандидата, за която е налице аналогична 

необходимост от СМР дейности и е налице дългосрочен договор за наем 

съгласно изискванията на процедурата? 

I.1 Кандидатите следва да имат сключен договор за наем при 

стартиране на изпълнението на дейностите по проекта. Договорът 

за наем се представя задължително при искане за плащане. Следва 

да имате предвид също така, че по всяко време управляващият 

орган може да извърши документална проверка на декларираните 

от кандидатите данни и/или да изиска допълнителна информация, 

документи или разяснения. 

 

I.2 По настоящата процедура на етап кандидатстване в т.1 

„Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване се посочва 

единствено населено място, където ще се изпълнява проектът. 

В случай че след подаването на проектното предложение, вкл. след 

подписването на АДБФП, настъпи промяна в мястото на 

изпълнение (посоченото във Формуляра за кандидатстване 

населено място) бенефициентът е длъжен да уведоми 

Управляващия орган в едномесечен срок преди датата на влизане в 

сила на исканата промяна. Изменението на договора за 

безвъзмездна финансова помощ влиза в сила след получаване на 

съгласие от страна на Управляващия орган, който се произнася в 

срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението. 
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3. Съгласно Условията за кандидатстване, недопустими са дейности, 

свързани с изпълнение на СМР на сгради, които не са въведени в 

експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови 

сгради. В този смисъл, Кандидат по процедурата има собствена сграда 

(производствена и административна), която е на 2 етажа. Кандидатът 

планира надстрояване с още един етаж на сградата. Изложеното допуска 

ли планиране на СМР дейности, свързани с поставяне на дограма в 

съответствие със Списъка на предвидения за изграждане 3-ти етаж при 

положение че това не представлява изграждане на изцяло нова сграда, 

както и не представлява изпълнение на СМР дейности на сграда, която не 

е въведена в експлоатация? 

 

 

III. Въпроси във връзка с планиране на инвестициите по проекта 

 

В Списъка на допустими категории активи (Приложение 18.1) са изложени 

минимални изисквания към отделните видове допустими активи. По 

отношение напримет на т. 12 Чилъри са поставени максимални стойности 

на охладителна мощност за спирални компресорни чилъри и за винтови 

компресорни чилъри. При попълване на Приложение 18.2, кандидатът 

следва да избере вид актив - чилър, да посочи спецификация и диапазон на 

kW  от падащо меню. Същевременно, обаче, за да бюджетира актива, 

Кандидатът следва да посочи точна стойност на kW  на планирания за 

закупуване актив, на база на която се формира стойността му.  

 

В тази връзка - изложеното предполага Кандидатът да заложи стойност на 

kW на база на конретна събрана от него оферта на този етап. В случай, че 

проектът бъде одобрен за финансиране, Кандидатът ще е необходимо да 

приложи 2 съпоставими оферти или да проведе избор на изпълнител с 

публична покана. И в двата случая, Кандидатът следва да събере 

съпоставими оферти, т.е. непротиворечащи на техническата 

спецификация. Моля да поясните следното: правилно ли е разбирането ни, 

I.3 Недопустими по настоящата процедура са дейности, свързани с 

изпълнение на СМР на сгради, които не са въведени в 

експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло 

нови сгради. В случай че кандидатът разполага с двуетажна сграда, 

която е в експлоатация – има издаден Акт Образец 16, то 

строително-монтажни работи биха били допустими за подкрепа по 

настоящата процедура единствено по отношение на двата етажа, 

които са в експлоатация.  

Разходите за извършване на СМР във връзка с изграждането на нов 

етаж/етажи не са допустими за подкрепа по настоящата процедура. 

 

II. Заложените технически параметри на актива в Приложение 18.2 

„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории 

активи“ представляват минимални изисквания, като е допустимо 

придобиването на оборудване с по-добри показатели по време на 

изпълнението на административните договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Следва да имате предвид, че УО 

на ОПИК ще извършва документална проверка, както и проверки 

на място, включително и относно обстоятелствата дали 

съответният актив е доставен, инсталиран, тестван, пуснат в 

експлоатация, използва се за пълното и точно изпълнение на 

проекта и отговаря на техническите спецификации. 

Описаният в запитването пример би бил допустим в рамките на 

изпълнението на проектите. 
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че при последващия избор на изпълнител кандидатът следва да заложи 

минимални изисквания по отношение на техническите характеристики на 

чилъра, съответстващи на изложените в Списъка с допустими категории 

активи, като обаче заложи фиксирана стойност на топлинната мощност, на 

база на която е определен бюджетът на проекта?  

 

Допустимо ли е в процеса на изпълнение изложената топлинна мощност да 

се заложи като минимално изискване, а не като фиксирана стойност? 

Допустимо ли е в процеса на изпълнение да се закупи актив с различна 

топлинна мощност от планираната първоначално, попадаща в рамките на 

допустимия диапазон съгласно Списъка?  

 

Например: планиран чилър с агрегат с кондензатор за въздушно охлаждане 

с диапазон 101-200 kW, конкретна заложена стойност в колона 9 от 

Приложение 18.2 - 150 kW и избрана в последствие оферта, предлагаща 

чилър с топлинна мощност 155 kW. 

 

С уважение, 
13.  13.04.2022 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, 

моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. Кандидат по процедурата се помещава в собствена сграда, въведена 

в експлоатация през 2007 г.  Към момента има издадено разрешение за 

„Реконструкция, преустройство, надстройка и пристройка“ на същата 

сграда, но дружеството все още не е стартирало изпълнение на СМР 

дейности по нея. 

 

В тази връзка, допустимо ли е по проекта да бъдат включени разходи за 

придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, 

1. Недопустими по настоящата процедура са дейности, свързани с 

изпълнение на СМР на сгради, които не са въведени в 

експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло 

нови сгради. В случай че кандидатът разполага със сграда, която е 

в експлоатация – има издаден Акт Образец 16, то строително-

монтажни работи биха били допустими за подкрепа по настоящата 

процедура единствено по отношение на двата етажа, които са в 

експлоатация.  

 

2.1 Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по въпрос 

№9. 

 

2.2 Техническият критерий за VRF/VRV система на директно 

изпарение A7/W35 следва да се чете: 
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представляващи ДМА, които ще засегнат както съществуващата част на 

сградата, така и бъдещ, надстроен етаж съгласно разрешителното за СМР? 

 

Пример: Планира се закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на ОВК система – термопомпена система за отопление и 

охлаждане, която ще климатизира части от  съществуващата, планирана за 

преустройство сграда, така и  части от надстроения етаж. 

 

2. В Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1), в 

т. 6  са включени ТЕРМОПОМПИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, 

ВКЛ. ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ. 

 

2.1. В тази връзка, включени ли са и допустим разход по проекта ли са 

вътрешните тела и вътрешната инсталация на термопомпената система, без 

които системата реално не би могла да функционира и да бъде въведена в 

експлоатация? 

 

2.2. В т. 6 са включени са включени VRV(VRF) системи, за които има 

заложен критерии „VRF/VRV система на директно изпарение A7/W35 ≥ 

3.7.“ 

 

Такъв технически параметър „А7/W35“ или air to water е нерелевантен, тъй 

като VRF/VRV системите са с директно изпарение фреона и не работят с 

вода, респективно посочения технически параметър за VRF/VRV 

системите не може да бъде предоставен от нито един производител. С 

оглед на изложеното, моля за разяснение. 

 

3. Допустимо ли е по проекта да се включи разход за  закупуване на 

чилър за охлаждане в производството съгласно т. 12 от Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1) и отделно разход за 

циркулационни помпи по т. 15 от Списъка на допустимите категории 

активи (Приложение 18.1), в случай, че циркулационните помпи ще са 

необходими за със съответния чилър? 

Вътрешна температура: 20°CDB, Външна температура: 7°CDB 

(градус целзии сух термометър). 

 

2.3 Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено 

активи, които са сред посочените такива в Списъка на допустимите 

категории активи (Приложение 18.1), като за целта трябва да ги 

включат в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“.  Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение не поставят ограничение два или повече 

от заложените активи да работят заедно. Преценка на кандидатите 

е кои от допустимите активи да заложат в своето проектно 

предложение, както и тяхната свързаност. 

 

2.4 Съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за 

флуорсъдържащите парникови газове след 1 януари 2020 година са 

определени поетапни забрани за пускането на пазара на определени 

продукти и оборудване с потенциал на глобално затопляне над 

определени гранични нива. В допълнение, в НАРЕДБА № 1 за реда 

и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност 

на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и 

отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, са 

предоставени примерни смеси, съдържащи вещества, изброени в 

Приложение І на Регламент (ЕС) № 517/2014, вкл. с тяхното 

промишлено означение. 

Следва да се има предвид, че към настоящия момент не се допуска  

употребата на HFC в нови инсталации с потенциал на глобално 

затопляне от 2 500 или повече. 
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4. В т. 6 и т. 12 от Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) е заложен критерии „Хладилен агент - съгласно 

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове“. 

 

Моля за Вашето разяснение как да тълкуваме съответния текст и да се 

ориентираме в цитирания Регламент, при положение, че в него не са 

цитирани разрешените за ползване хладилни агенти? 

 

С уважение, 
14.  13.04.2022 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, 

моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. В т. 6 от Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1) 

са заложени следните критерии: 

 

Ниво на звуково налягане за външно тяло за МСП разположени в жилищни 

райони при максимално натоварване на 10m.≤ 60 dB(A) 

 

Ниво на звуково налягане за външно тяло за МСП разположени в 

нежилищни райони при максимално натоварване на 10m.≤ 67 dB(A) 

 

Производителите на термопомпи предоставят в техническите 

спецификации информация за нивото на звуково налягане, но без да 

конкретизират при какво натоварване и разстояние, и независимо от 

района. Още повече, след допълнителни разговори с различни 

производители, се оказва, че Нивото на звуково налягане за външно тяло 

се извършва при определени стандарти и варира в диапазон от 1 до 3 м., в 

зависимост от производителя. 

1. При определяне на нивото на звуково налягане няма еднозначно 

установени изисквания за разстоянието от източника на шум до 

мястото на измерване. Действащите стандарти указват начините на 

измерване и предоставят изчислителни процедури, чрез които да се 

установи реалното ниво на звуково налягане за външното тяло при 

различни разстояния. Производителите на термопомпи са 

запознати с тези изисквания и сами определят дистанцията за 

измерване, която обичайно варира между 1м и 10 м,  и за която 

предоставят валидни данни. Има множество примери на 

производители на термопомпи, които предоставят в техническите 

си спецификации информация за нивото на шумово налягане както 

на разстояние от 1м, така и на разстояние от 10м, който е избран 

като технически критерий по настоящата процедура. 

 

2. В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на 

дейностите по проекта, свързани с изпълнение на СМР, след 

подаване на проектното предложение и преди сключване на 

административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване 

на такъв), следва да бъдат представени актуални цветни снимки 

(общ и близък план) на сградата и помещението/ята, където е 

предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата 
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Пример: Външно тяло на термопомпа, генерира Ниво на звуково налягане 

62dB(A) - но при стандартизирано измерване от страна на производителя 

при разстояние от 1 м., което означава, че при измерване от разстояние 10 

м. Нивото на звуково налягане ще е различно и би могло да попадне в 

допустимата граница, но няма как да се докаже. 

 

В тази връзка как би следвало да удостовери спазването на посочения 

критерии, в случай, че производителя не прави замерване при максимално 

натоварване на 10 м. и кой би следвало да го удостовери? 

 

2. При планирани в рамките на проекта СМР дейности необходимо ли е 

прилагане на снимков материал и ако да - на кой етап, при положение, че 

Кандидатът ще изпълни планираните СМР дейности в случай, че бъде 

одобрен за финансиране и след сключване на административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ? 

 

С уважение, 

на заснемането. Снимките трябва да бъдат изпратени чрез модул 

„Комуникация с УО“ в ИСУН 2020. 

В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на 

дейностите по проекта, свързани с изпълнение на СМР, след 

сключване на административния договор за безвъзмездна помощ 

снимките ще бъдат обект на проверка в рамките на разглеждането 

на документи, прилагани към финално искане за плащане, 

потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта. 

 

15.  13.04.2022 г. Здравейте, 

Бихте ли могли да предоставите малко повече детайли относно т. 13 

Климатични камери с високо ефективна регенерация или рекуперация на 

топлина/студ/влага. Конкретно, интересуваме се от изграждането на две 

камери, поддържащи +4 и - 18 градуса, които да се използват като складови 

помещения. Топлината генерирана от тяхното охлаждане би се 

оползотворявала като се използва за отопление. По нашите разбирания, 

такъв проект би отговарял на условията на програмата - бихте ли могли да 

потвърдите? 

Описаните в Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) Климатични камери с високо ефективна 

регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага са предвидени 

за осигуряване на високоефективно вентилация и климатизация 

чрез обработване на пресен въздух до 100%, което покрива  всички 

възможни процеси за обработка на въздуха – филтрация, 

рекуперация, регенерация, отопление, охлаждане + изсушаване, 

процесна вентилация. 

Изграждането на хладилни камери за съхранение на хранителни 

продукти са технологични съоръжения, които не са обект на 

настоящата процедура и се явяват недопустим актив 

16.  13.04.2022 г. Съгласно условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-6.002 

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ 

на стр. 17, т. 13.2. Недопустими дейности е записано: „дейности, свързани 

1. и 2. Условията за кандидатстване и приложенията към тях не 

съдържат изрично определение за „самостоятелна 

административна сграда“.  
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с изпълнение на СМР на самостоятелни административни сгради, на 

сгради, които не са въведени в експлоатация, както и такива, свързани с 

изграждане на изцяло нови сгради“.  

1. Моля, дайте определение за „самостоятелна административна 

сграда“.  

2. В случай че предназначението съгласно кадастър на сградата е 

„административна сграда“, но на част от етажите са разположени 

производствени машини и се извършва производствена дейност, а на други 

офис помещения, такъв тип сграда допустима ли е за извършване на СМР 

- външна топло изолация?  

3. Съгласно така записаното определение ако по проекта се 

предвижда закупуване на ДМА от Приложение 18.1 Списък на 

допустимите категории активи, различни от СМР (т. 22. Енергийно-

ефективни изолационни системи в сгради от Приложение 18.1), допустимо 

ли е да бъде поставен актива в сграда само с офис помещения, без 

производствена част? 

По смисъла на Наредба № 1  от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи: 

§ 1, т. 1 ДР "Производствени сгради" са сградите за: производство 

в строителната промишленост, енергетиката, химични и 

фармацевтични производства, металургични производства, 

машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи 

производства, дървообработващи производства, текстилни 

производства, производства за преработка на животински и 

растителни продукти, производство на хранителни продукти и 

вкусови вещества, за добив и преработване на руда, въглища, 

нерудни изкопаеми, нефт и газ (включително 

временните строежи по чл. 54, ал. 6 ЗУТ за търсене, проучване или 

добив на подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; 

сгради за селскостопански дейности - животновъдни сгради, 

оранжерии и други обекти, свързани с тях. 

Съгласно т. 6.  (Предишна т. 5 - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 

23.04.2011 г.) от Приложение № 2 към Наредбата: 

Видовете сгради за административно обслужване са: 

административни сгради, банкови и небанкови финансови 

институти, обслужващи сгради към производствени обекти, 

представителни сгради, пощи, сгради на централните и 

териториални администрации, правителствени сгради, центрове за 

провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, 

прокуратурата и др.  

За целите на настоящата процедура под „самостоятелна 

административна сграда“ следва да се разбира сграда с 

предназначение единствено съгласно т. 6.  (Предишна т. 5 - ДВ, бр. 

23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) от Приложение № 2 към 

Наредба № 1  от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи. 

Съгласно кадастралните регистри всеки един обект, в зависимост 

от вида си, се идентифицира с редица кадастрални данни като: 
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идентификатор (уникален номер); площ, етаж/брой етажи; идеални 

части от общите части на сградата; адрес; номер на партидата на 

имота в имотния регистър и други. Един от идентифициращите 

обектите елементи е и тяхното „предназначение“, за което всеки 

един обект получава съответен код. Съответно предназначението 

на сградата се определя спрямо кадастралните регистри и когато 

там дадена сграда е с предназначение „административна сграда“, 

дейностите свързани с изпълнение на СМР са недопустими по 

настоящата процедура. 

Видовете обекти, според тяхното предназначение са описани и в 

„Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на 

техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на 

самостоятелните обекти в тях“, Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 

от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

3. Недопустими по настоящата процедура са дейности, 

осъществявани в самостоятелни административни сгради, вкл. 

такива, свързани с изпълнение на СМР. 

17.  13.04.2022 г. Здравейте, 

По отношение на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на 

МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ бихме искали да 

зададем следния въпрос: 

 

Допустимо ли е изпълнението на инвестиции в обхвата на точка 22. 

Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, част от Приложение 

18.1 Списък на допустимите категории активи, на съществуваща сграда, но 

с издадено разрешение за „преустройство и реконструкция на 

съществуваща сграда и надстройка“, в случай че дейностите се извършват 

единствено върху съществуващия към момента обект и не обхващат 

планираното надстрояване? 

 

Недопустими по настоящата процедура са дейности, свързани с 

изпълнение на СМР на сгради, които не са въведени в 

експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло 

нови сгради. В случай че кандидатът разполага със сграда, която е 

в експлоатация – има издаден Акт Образец 16, то строително-

монтажни работи биха били допустими за подкрепа по настоящата 

процедура единствено по отношение на частта на сградата, която е 

в експлоатация, но не и по отношение на частта, която ще бъде 

обект на преустройство, реконструкция и надстройка.  

Доколкото покривът предстои да бъде демонтиран и в последствие 

изграден отново върху надстройката, то дейности, свързани с 

изпълнение на СМР по отношение на покрива също следва да са 

недопустими за подкрепа по настоящата процедура. 
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При описаната хипотеза допустими ли са разходите, свързани с енергийно-

ефективни изолационни системи на покрива, който предстои да бъде 

демонтиран и в последствие изграден върху надстройката.  

Благодаря, предварително! 

 


